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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,35 

REİS : İSMET BEY 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celse açıldı efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ İÇTİMA 

3 Mayıs 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

Ali Sururi Beyin, riyasetleri altında bilinikat zap
tı sabık hulâsası okunarak aynen kabul ve evrakı va
ride hakkında icab eden muamele ifa olundu. 

Ebniye Kanununa bir maddei müzeyyele ilâvesi 
hakkındaki kanun lâyihasının hükümete iadesine mü
tedair Dahiliye Encümeni mazbatası okundu. Usulü 
Muhalkemei Huikuikiye Kanununum 64 ncü maddesini 
muaddel kanun lâyihasının müzakeresine lüzum ol
madığına, bir şahıs hakkında verilen idam hükmünün 
tasdikine mütedair Adliye Encümeni mazbataları ve 

müteaddit zatların istiklâl madalyası ife taltifleri hak
kındaki Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası oku
narak kabul olundu. 

Tütün idarei inhisarıyesinde vaki olduğu gazete
lerde mevzubahis edilen suiistimal hakkında Antalya 
Mebusu Rasih Beyin, sualine Maliye Vekili Hasan 
Bey tarafından verilen cevap dinlendi. 

Badehu, ruznamei müzakerata geçilerek mesai ka
nunu lâyihasının usulü müzakeresine müteallik müza-
kerattan sonra lâyihanın tehiri müzakeresi karargir 
oldu ve Perşembe günü toplanmak üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir müta
lâa var mı? (Hayır sösleri) Zaptı saJKfc; hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

SUALLER 

1 .— Bolu Mebusu Mehmet Beyin, Zonguldak, 
Kilimli, Kozlu mevkilerinde teşekkül eden kömür şir
ketleri hakkında şifahî sual takriri. 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu

nun 32 nci maddesine bir fıkra tezyili hakkında ka
nun lâyihası. (1/940) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Karamürselli İbrahim Beyin hâmil olduğu 

İstiklâl madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında 
Başvekâlet tezkeresi. (3/667) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2 .— Harbi umumide duçarı esaret olan zabıtan 
ve memurini mülkiye ve ilmiyenin ailelerine tnuhas-
sas esaret ve sipariş maaşları hakkındaki kanun lâyi

hasının teşrii intacına dair Başvekâlet tezkeresi. (3/668) 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edildi. 

3 .— 1341 - 1926 senesi Kânunuevvel, Kânunusa
ni, Şubat aylarına ait raporun takdim kılındığına dair 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi. (3/669) 

REİS — Divam Muhasebat Encümenine havale 
edildi. 

Mazbatalar 
1. — Bakteriyoloji, kimya taharriyat ve tahlilât 

ve maslı taammüller yapılan laboratuvarlar hakkında 
(1/913) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Karacabey Kazasının Tavşanlı mahallesin

den Derviş oğlu Mermet Çavuş hakkındaki hükmü 
idamın tasdikine dair (3/551) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Zevcei nıutallakası Fatma'yı kaçırmak ve bu 

maksadı teshilen kayın validesi Naile'yi katletmek 
ef'âHnden ve mevaddı saireden müttehim Karacabey 
Kazasının Tavşanlı mahallesinden Derviş oğlu Meh
met Çavuş'un idamına dair Mustafakemalpaşa Ci
nayet Mahkemesinden sadır olan hükmün tasdikini 
mutazammın Mahkemei Temyiz ceza dairesinden 
verilen 27 Kânunuevvel 1341 tarih ve 6205 numaralı 
ilâm ile evrakı müteferriasının gönderildiğine ve muk-
tezasının ifa buyurulmasına dair Başvekâlet tezke
resi ile merbutu Adliye Vekâleti tezkeresi ve evrakı 

saire Encümenimize havale buyrulmakla mütalâa ve 
tetkik ve keyfiyet ariz ve amik tezekkür edildi : 

Malıkûm Mehmet Çavuş'un sevdiği ve meclub 
olduğu zevcei mutallakasım almak üzere girdiği ka
yınvalidesinin hanesinde maruz kaldığı muhalefet ve 
hücum neticesinde mezkûr cerh ve katil fiilini ika 
ettiği ve şu suretle hadisenin irade üzerine müessir 
olan bir saikı ruhî neticesinde vukua geldiği anlaşıl
makla bu cihet tahfifi mucip esbaptan görülerek 
Meclisi Âlinin haiz olduğu hukuku hükümranının 
idam cezasının müebbet küreğe tahvili suretiyle te
cellisinin muvafıkı nasafet olacağı hususunun takdiri 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

3 . 5 . 1926 
Adliye Encümeni 

Reis Vekili Mazbata Muharriri 
Konya Mebusu Yozgat 

Refik Ahmet Hamdı 
Kâtip Âza 

Saruhan Antalya 
Kemal Ahmet Saki 

Âza Âza 
Karesi Yozgat 

Osman Niyazi Ahmet Hamdi 
Âza Âza 

Konya Sinop 
Tevfik Fikret Yusuf Kemal 

Âza 
İdam cezasının müebbet 

küreğe tahvilini icabedecek 
esbap gayrimevcut 

olmakla muhalifim 
Kastamonu 
Ali Nazmı 

REİS — Encümen mazbatası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Mazbatayı 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul., edilmiştir. 

3. — Askeri Tekaüt Kanununun tadiline dair 
(1/53) numaralı, muayyen tarifeli vasaiti nakliye ile 
seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkındaki 10 nisan 1340 tarihli Kanunun bazı me-
vaddının tadiline dair (1/509) numaralı, hariçten cel-
bolunacak meyan köklerinin kabulü muvakkat su
retiyle ithaline dair (1/576) numaralı, Gümrük Ka
nununun 43, 97 nci maddelerinin tadiline dair Baş
vekâletten gelen (1/56) numaralı kanun lâyihaları ile, 
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zabıtan ailelerinin bilâ ücret şimendiferle şevklerine 
dair Müdafaai Milliye Vekâleti Muhasebat Daire
sinden gelen (3/73) numaralı, harcırah kararnamesi 
ile hastahanelerdeki zabıtan fıkrasının tefsiri hak
kında (3/74) numaralı, İstanbul'da açıkta kalan 
zabitan elbise bedelatı hakkında (3/79) numaralı, 
Ruhsatı resmiye ile mezun giderek müddetin hita
mında berayı iltihak kıtasına avdet ederken esnayı 
rahda şehit edilenlerin ailelerine ne suretle maaş 
tahsis edilip edilmiyeceğine dair Askerî Tekaüt Ka
nununun lüzumu tefsiri hakkında İcra Vekilleri He
yeti Riyasetinden gelen (3/80) numaralı, Ham petrol
lerden rüsumat idaresince istihlâk resmi alınmasında 
tereddüt hasıl olduğundan bu babtaki tarife Kanu
nunun tefsirine dair (3/274) numaralı, Yün örme 
bulüzlerle 331 nci tarife numarasına dahil sair ço
rapçı eşyalarının on iki misil resme tabiiyeti iktiza 
edip etmediğini tefsiri hakkında Başvekâletten ge
len (3/428) numaralı, Harcırah kararnamesinin 28 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Dahiliye Vekâletinden 
gelen (3/6-1) numaralı, temettü Vergisi Kanununun 
tefsiri hakkında Maliye Vekâleti Emlâki Miriye Mü-
diriyetinden gelen (3/62) numaralı, Mükellefiyeti zi
raiye nizamnamesinin tefsiri hakkında İcra Vekilleri 
Heyetinden gelen (3/89) numaralı, bir veya müte
addit mekteplerde muallimlikte bulunan zabitan ve 
mensubıni askeriyeye ne suretle tahsisatı fevkalâde 
verileceğinin tefsiri hakkında Başvekâletten gelen 
(2/232) numaralı, tezkereler hakkında tayini mu
ameleye mahal olmadığına dair Kavanîni Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

Encümenimize muhavvel merbut cetvelde muhar
rer levayıh ve tekâlifi kanuniyelerden maksut olan 
gayenin Meclisi Âliden intişar eden Kavanîni muhte
life ve tefsirlerin temin etmiş olduğu tetkikatı vakı
adan anlaşılmış ve keyfiyet mezkûr cetvelde hanei 
mahsusaterma ol veçhile dere ve tespit edilerek hak
larında başka muameleye mahal kalmamış olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Kavanîni Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayezit Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Âza 
^phya 

Mustafa 

Âza 
Ordu 

Hamdi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul e'tmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

4. — 106 zatın İstiklâl Madalyası ile taltifleri hak
kında (3/647) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Millî mücadele esnasındaki hizmetlerinden dolayı 
salâıhiyettar makamlarca İstiklâl Madalyası ile tal
tifleri inha olunan 147 zata ait İnha evrakı Encüme-
nimizce tetkik olundu. Bunlardan mahiyeti hizmet
leri Kavanîni maıhsusasında muharrer tarifata uygun 
olan eBi zatm kırmızı ve altmış bîr zatyn beyaz şeritli 
İslakta] Madalyası ile taltiflerine ve hikmetleri alelade 
görülen otuz atı zata ait imha evrakımın da reddine 
karar verildi Heyeti Umumiyenin tasvibine arz 
olunur. 

lüdafaai Milliye Encümeni 
Reisi namına 

Karahisariisaıhip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Ordu 
Recai 

3 . 5 , 1926 

Mazbata Muharriri 
namma 

Kocaeli 
İbraMm 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Ertugrul 
Rasiim 
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Hacı Mehmet Efendi Adana Karaisalı Kazası Müftüsü 
Derviş Ağa Adana Küllük nahiyesi ağalarından grup kumandanı 
Halil Ağa Adana Pulatlı karyesinden grup kumandanı 
Emin Ağa Adana Pulatlı karyesinden Halil ağanın mahdumu grup 
kumandanı 
Ferflt Celâl Bey Adana Türle Sözü Gazetesi sahibi grup kumandanı 
Hakverdizade Naci Bey Adana'dan grup kumandanı 
Hulusi Bey Sadık Misits Nahiyesi Müdürü 
Doktor Lütfi Bey Adana'dan 
Grup Kumandam Baki Tonguç Bey Adana'dan 
Grup Kumandam Yeli Haşini Bey Tarsus'dan 
Grup Kumandam Hacı Ömer Bey zade Süleyman Bey Adana'dan 
Grup Kumandam Zaza Mehmet Ağa Adana'dan 
Grup Kumandam Kibar Zade Mehmet Efendi Adana'dan 
Müfreze Kumandam Müftü Zade Ekrem Bey Adana'dan 
Müfreze Kumandanı Belediye Müfett:şi Tayyar Efendi Adana'dan 
Müfreze Kumandanı Musur'Iu Ahmet Efendi Adana'dan 
Müfreze Kumandanı Nasrullah Ağa Adana'dan 
Müfreze Kumandam Karaisalı'dan tbe Osman Ağa Adana'dan 
Müfreze Kumandam Ceyhan'dan Sambahçeli AM Osman oğlu Ah
met Ağa 
Müfreze Kumandam Tarsus'dan GÜM Zade Mehmet Efendi 
Grup Kumandam Ceyhan Jandarma Kumandanı Has ay Bey 
Grup Kumandanı Sadık Karaisalı Kaymakamı Sadettin Bey 
Grup Kumandam Mersinli Hacı Ömer Bey 
MiSîs Efradından Nakib Zade Muzaffer Bey 
TarsusMa Tekeli Zade Molla Mustafa Grup Kumandanı 
Tarsus'da Halim Bey Zade Salih Bey Müfreze Kumandanı 
Tarsus'da Karafakılı Yalıya Zade Müfreze Kumandanı 
Mersin'den Pamparh Hüseyin Ağa Müfreze Kumandanı 
Karaisalı Jandarma Kumandanı Şükrü Bey Müfreze Kumandanı 
Camili karyesinden Avni Çavuş Müfreze Kumandanı 
Menemen'K Zade Adil Bey Adana'dan 
Karahan Muhtarı Mehmet Ali Ağa Adana'dan 
Mersinli Hilmi Bey Adana'dan 
Tarsus'dan Hacı Gafur Zade Mahmut Bey 
Adana'h Atâ Efendi 
Adana'lı Ceylanzade Mehmet Efendi 
Kadı Feyzi Efendi Adana'dan 
Karadayı Zade İsmail Efendi Adana'dan 
Savanîı Halil Ağa Adana'dan 
Tekeli Zade Vehbi Efendi Anada'dan 
Cambaz Zade Veli Bey Adana'dan 
Eczacı Basri Bey Adana'dan 
Doktor Bahri Bey Adana'dan 
Doktor Salim Bey Adana'dan 
Doktor Basri Bey Adana'dan 
Telgrafçı Hasan Bey Adana'dan 
Mersin'den Mektep Müdürü Asım Bey 
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Mut Kazasından Mazhar Efendi Zade Haydar Bey 
Mut Kazasından Müftü Nadir Cemil Bey 
Mut Kazasından Ermenek'Ii Hacı Ahmet Efendi 
Sarıkavak MüdiM Sabıkı İsmail Hakkı (Bey 
Mut Kazasından Müftüzade Hüseyin Efendi 
Mut Kazasından Karaoğah Abdullah Bey Zade Ahmet Bey 
Mut Kazasından Hacı İbrahim Zade İbrahim Efendi 
Mut Kazasından Arif Zade Mehmet Hamdı Efendi 
Mut Kazasında Ahmet Ağa Zade Ali efendi 
Mut Kazasından Sadık Bey Zade Rıza Bey 
Mut Kazasından Reji Memuru İsmail Efendi 
Mut Kazasından İzmir'i! Ahmet Efendi1 

Mut Kazasından Mahmut Bey Zade Mirza Bey 
İstanbul'da Galata Rıhtım İnanında Madenci Süleyman Sırrı yazı
hanesinde Zeki Bey 
Geyve'nin Bilande karyesinden Hacı Raif Ağa oğlu Cemal Efendi 
Geyve'nin Camükebir mahallesinden Rıza Bey 
Geyve'nin Orhaniye mahallesinden Arnavut Şevket Efendi 
Geyve'nin Şükriye karyesinden Hacı Hamza Efendi 
Geyve'nin Gazi Süfieytman Paşa mahallesinden Bekir Sıddık Efendi 
Geyve'nin Gazi Süleyman Paşa mahallesinden Müderris Ali Rıza 
Efendi 
Geyve'nin Orhaniye mahallerinden Dava vekili Hafız Hasan Efendi 
Geyve'nin Hırka karyesinden Hacı AM Efendi 
Geyve Kaymakamı Sabıkı Necip Bey 
Geyve'min Oamiîkebir mahallesinden Burhan Bey 
Geyve'nin Gazi Süleyman Paşa mahalesinden lîutsi Efendi 
İçel Valiliğinden Müstafi aKraman Kaymakam sabıkı İbrahim 
Ethem Bey Zonguldak Meclisi Umumi ve Encümen azasından 
Urfa'dan Urfa'h Sait Ağa Zade Ali Ağa 
tJrfa'dan Grişan Ağası Zade Ömer 
Urfa'dan Meiekî Zade Eyüp 
Kozan Vilâyetimin Şerefzaîbaüâ Nahiyesi Müdüü Zeki Efendi 
Bursa vilâyeti Polis memurlarından ve ihtiyat mülâzımı «anile
rinden Cevdet Efendıi 
Kütahya'nın Tavşanlı Kazası Tahsil Memuru Mustafa Fehmi Efendi 
Artvin vilâyetinin Borçka kazası Nüfus Memuru Osman Nuri Efendi 
Vize Kaymakamı sabıkı Mehmet Cemal Bey 
Göynük Kazasının Yenice mahallesinden Keçlş Hafızzade Hac* 
Ahmet Efendi 
Manisa'dan Beğir Ağa Zade Osman Bey 
Manisa'dan Karaosman Zade HaüBt Paşa (Ekber evlâdına) 
Manisa'dan Tatar karyesi Muhtarı Abdi Ağa 
Manisa'dan Hacı. Mahmut Zey Zade Kani Bey 
Manisa Maarif Müdürü Haydar Bey 
Manisa'dan Doktor Saim Bey 
Manisa'dan Saruhan Valisi Müştak Lütfi Bey 
Manisa Akhisar'dan Selim Zaide Ali Şeftk B-y (Validesi Ayşe 
Hanıma) 
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Manisa'dan Musacalı Zade Hafız İbrahim Efendi (Ekber evlâdına) Kırınızı şeritli 
Manisa'dan şehit Köse Hasan oğlu Mehmet (Validesine) Beyaz şeritli 
Manisa'dan şehit Okkahoğlu Ethenı Efendi (Pederine) Kırmızı şeritli 
Manisa'dan şehit Derelioğlu Sabri Efendi (Validesine) Beyaz şeritli 
Manisa'dan Müderris Zade Mehmet Emin Efendi » » 
Manisa'dan Selim Zade Yahya Hayati Bey » » 
Manisa'dan Sındırgılı Şatır Zade Azmi Bey » » 
Manisa'dan Sındırgı'n Hüseyin Ağa Zade Emin Ağa » » 
Manisa'dan Akhisar Tütüncüler mahallesi memurlarından Şükrü Bey » » 
Manisa'dan Akhisar'Iı Pekmezci'li Osman Ağa Kırmızı şeritli 
Manisa'dan Akhisar'Iı Kinas'h Ali Ağa » » 
Manisa'dan Akhisar Belediye Reisi Emin Ali Bey Beyaz şeritli 
Mansa'dan Menemenli Giritli Mustafa Fazdaki » » 
Manisa'dan Kırkağacın Bakır karyesinden Mücahit Saçh Mustafa 
Efe Kırmızı şeritli 
Manisa'dan Kırklareli Valisi Kavalailı Sait Bey Beyaz şeritli 
Mansa'dan Kuyucak'h şehit Hüseyin Efendi (Mahdumu Veli 
Efendiye) Kırmızı şeritli 
Manisa'dan İlk Tedrisat Müfettişi Asım İsmet Efendi Beyaz şeritli 
Manisa'dan İhtiyat Piyade Mülâzımısani Tevfik Efendi oğlu Celâl 
Efendi » » 
Saruhan Vilâyeti Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtibi Eşref Bey » » 
Sanman Vilâyeti Sabık Tapu Memuru Ali Bey » » 
Saruhan Vilâyeti Merkez Memuru Salih Bey » » 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

5. — Muvazenei Maliye Encümeninin; Maarif 
Teşkilâtına dair 22 Mart 1926 tarihli Kanuna müzey-
yel (2/572) numaralı teklifi kanunîsi ve mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 

(İzmir) — Efendim, bu teklif Muvazenei Maliye En
cümeni tarafından yapılmıştır. Bütçe ile alâkadardır. 
Lütfen bugün müstacelen müzakeresini istirham ede
rim. (Muvafık sesleri) 

Takrirler 
REİS — Efendim, bu hususta bir takrir de var

dır : 
1. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Ruznamenin do

kuzuncu maddesindeki Maarif Teşkilâtına dair Ka
nuna müzeyyel teklifi kanunînin müstacelen müzake
resine dair takriri. 

REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

Ruznamenin dokuzuncu maddesinde Maarif Teş
kilâtına dair Kanuna müzeyyel teklifi kanunînin müs
tacelen ve tercihan bugün müzakeresini teklif ederim. 

Urfa 
Refet 

REİS — Efendim, müstacelen müzakeresi teklif 
edilmektedir. Vekil Bey de aynı şeyi teklif buyurmuş
lardır. Evvel emirde müstacelen müzakeresini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul ehniyenler el kaldırsın... 
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. Bugün mü
zakeresini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyen-
ler el kaldırsın... Bugün müzakeresi de kabul edilmiş
tir. 

2. — Aydın Mebusu Mithat Beyin; Aydın'in Hay
dadı köyü ahalisine, Fotyadi çiftliğinden lüzumu mik
tarının bilmübayaa bedeli mukabilinde itası hakkında 
takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

3. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin; Harem -
Salacak iskelelerinin tamir ve işletmesinin Seyrisefain 
Müdiriyeti Umumiyesine tevcihi hakkında takriri. 
(Başvekâlete) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

4. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, emvali 
metruke müzayedesinde kapalı zarf usulünün ilgasiyle 
alenî müzayede usulünün tercihi hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete tevdi edildi. 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Muvazenei Maliye Encümeninin; Maarif 
Teşkilâtına dair 22 Mart 1926 tarihli Kanuna müzey-
yel (2/572) numaralı teklifi kanunîsi ve mazbatası. 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevatta ge
çiyoruz. Şimdi müzakeresi kabul buyurulan kanun 
lâyihası okunacaktır. Henüz tabı edilmemiştir, tensip 
buyurursanız ağır okusunlar ve arkadaşlar yazsınlar. 

Riyaseti Celileye 
Maarif teşkilâtına dair kanun tarihi neşrinden iti

baren tahakkuk edecek kıdem ve maaş zamlarının tar
zı icrasını nazarı itibare almış ise muallimlerin geç
miş hizmetlerinin tasfiyesi 13 Mart 1340 tarihli Orta 
Tedrisat Kanunu ile halledilmiş farzedildiğinden bu 
husus meskût geçilmiş ve halbuki Orta Tedrisat Ka
nununun maaşa mütedair mevat gibi binnetice ona 
sari kıdem maddelerinin mefsuhiyetini kabul zarurî 
görülmüş olduğundan geçen sene bir kanun ile kabul 
ve tasdik edilmiş olan hukukun temini mahfuziyeti 
için tanzim edilen dört maddelik lâyihai müzeyyele 
Heyeti Umumiyenin tetkik ve tasdikine arz olunmak 
üzere Riyaseti Celileye takdim edildi. 4.5.1926 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir 

Kâtip Aza 
Konya İzmir 
Fuat Ahmet Münir 
Aza Aza 

Ertuğrul İsparta 
Fikret Mükerrem 
Aza Aza 

İstanbul Diyarbekir 
Ali Rıza Şeref 

Aza Aza 
Sivas Giresun 
Rasim Musa Kâzım 

(Hini imzada bulunmadı) 
Maarif Teşkilâtına Dair 22 Mart 1926 Tarihli Kanuna 

Miizeyyel Kanun 
Birinci Madde — Maarif Teşkilâtına dair 22 Mart 

1926 tarihli Kanunun mevkii meriyete vaz'ında müd
deti hizmetleri beş seneden onbeş seneye kadar olan 
Orta Tedrisat sabit muallimlerinin maaşlarına, mebde 
maaş olan ikibin beş yüz kuruşun yüzde onbeşi, on-
dört ve daha ziyade sene hizmeti bulunan bu kısım 
muallimlerin maaşlarına yine mebde maaşın yüzde 
otuzu zammolunur. 

İkinci Madde — Müddeti hizmetleri beş seneden 
on seneye kadar olan orta tedrisat mektepleri mevkut 
muallimlerinin maaşlarına mebde maaşı olan bin ye
di yüz kuruşun yüzde onu, on ve daha ziyade sene 
mesbukulhizme bulunanların maaşlarına ise yine bu 
mebde maaşın yüzde yirmisi zammolunur. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun 1926 senesi Eylülü
nün iptidasından itibaren tatbik edilir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmım ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, kanunun Heyeti Umumiyesi 
hakkında mütalâa var mı? 

TUNAU HİLMİ BEY (Zonguldak) — İnsan ba
zen aklanıyor. Meğer bizim Maarif Vekilimiz dehşetli 
bir mürteci imiş. 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Teklif Muvazenei Maliye Encümenindir, 
bana söylemeyin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
kanun kimindir? Maarif- Vekâletinindir. Maarif Ve
kâletini kim idare ediyor, Maarif Vekili Necati Bey 
idare ediyor. İnkilâpçı ve ihtilâlci Necati Bey. Kendi 
tabirimle söyleyim : İrticakâr Necati Bey. (Sözünü ge
ri al sesleri) Sözümü niçin geri alayım. 

REİS — Muhavere olmasın Hilmi Bey. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Hayır mu
havere değildir. İcabediyorsa Necati Bey burada, be
nim sözümün geri alınması lâzım geldiğini isbat eder, 
o zaman yalnız alınlarından öperim, aynı zamanda el
lerinden öperim. Ancak ana dilime hürmet edenler, 
ana dilime hürmet göstermiş olanlar bence hürmet
lere lâyıktırlar ve göklere çıkarlar. Çünkü arkadaş
lar, daima söylüyorum, dikkat buyurulsun, kelimeci 
değilim, kaideciyim. Arapça, Acemce kaidelerle asır
lardan beri bizi idare eden bu mel'un dil için diyo
rum. - Bir çoğunuz kızıyorsunuz - bugünkü piç, mur
dar, katil dil için, öldürücü dil için söylüyorum. Eğer 
Maarif Vekâleti diğer vekâletlere bu hususta takad
düm etmezse bu millet ilerlemez, ilerlemez ve belki 
daha ziyade ezilir. 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Tımalı Hilmi Bey kardeşimiz samimî bir 
hisle sözlerini kürsüi milletten ifade etmiş olmasaydı, 
cevabım başka türlü olurdu. Hayatımda irticakâr va
ziyetim yoktur ve Türkiye Büyük MUlet Meclisinde 
irticakâr hiç bir fert yer tutamaz. Bu itibarla samimî 
beyanatta bulunduklarından dolayı kendilerine fazla 
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söz söylemek istemem. Fakat bir milletin lisanı ve dili 
lâalettayin bir adamın emri ile keyfi ile doğrudan doğ
ruya tashih edilemez ve ben bu kabil bir adam de
ğilim. Lisan için encümen yaptık. Bu encümen tet-
kikat yapacak, uzun uzadıya tetkikatım ikmal ede
cek, arz olunacak. Esasen bu kanun tarafımdan ve
rilmiş değildir. Muvazenei Maliye Encümeni tarafın
dan mevcut olan kanunun .bazı nokatının tashihi için 
verilmiş olan bir kanundur. Onun için bey arkada
şımızın doğrudan doğruya bana ait olarak söylediği 
söz, şahsıma olmamak icabeder. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bir keli
meye müsaade buyurun. (Gürültüler) 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
Maarif Teşkilâtına Dair 22 Mart 1926 Tarihli Kanuna 

Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — Maarif Teşkilâtına dair 22 Mart 

1926 tarihli Kanunun mevkii meriyete vaz'ında müd
deti hizmetleri beş seneden on seneye kadar olan 
orta tedrisat sabit muallimlerinin maaşlarına, mebdei 
maaş olan iki bin beş yüz kuruşun yüzde on beşi, on 
ve daha ziyade sene hizmeti bulunan bu kısım mual
limlerin maaşlarına yine mebdei maaşın yüzde otuzu 
zammolunur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bunun 
içerisine Ziraat Vekâleti muallimleri dahil değil mi
dir? 

ENCÜMEN NAMINA ŞEREF BEY (Diyarbe-
kir) — Yalnız lise, muallim mektepleri ve orta mek
tepler muallimleridir. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Müddeti hizmetleri beş seneden 
on seneye kadar olan orta tedrisat mekteplerinin mev
kut muallimlerinin maaşlarına mebdei maaş olan bin 
yedi yüz kuruşun yüzde onu, on ve daha ziyade sene 
mesbukulhizme bulunanların maaşlarına ise yine bu 
mebdei maaşın yüzde yirmisi zammolunur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun 1926 senesi Eylülü
nün iptidasından itibaren tatbik edilir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İtibaren 
merîdir mi? Tatbik edilir mi? Ne demek. Böyle bir 
metin şimdiye kadar görülmemiştir. 
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ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Asıl tatbiki bir Ey
lülde olacaktır. Çünkü bundan evvel kabul edilen bir 
madde vardır. O madde ile mütenazır olsun diye böy
le yazılmıştır. Yani muallimlere Martta yapılacak 
zamların Eylüle tehirine dair bir kanun vardır, ona 
binaen böyle yapılmıştır. 

REİS — Böyle yazmakla Encümence başka bir 
mana kastedilmiş midir? 

ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Hayır. 
REİS — O halde (Merîdir) diyeceğiz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendenizin anla
dığıma göre bu maddede kanun meri olacak. Fakat 
tedrisat malûmu âliniz Eylülde başlar. Bunun ciheti 
tatbikiyesi yani muallimlere olan tatbiki noktası me
riyetini bugünden yapsalar tatil zamanında da mual
limlerin maaşı ile oynamak lâzımdır. Ondan dolayı 
zannedersem Encümen Eylülden sonra yani tedris se
nesinden itibaren ciheti tatbikiyesine geçileceğini mu
rat etmiş. 

M^ZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — O kanunda 
Eylülden itibaren dedik. Binaenaleyh bu varit değil
dir. 

REİS — Üçüncü maddeyi tekrar okutuyorum : 
(İşbu kanun 1926 senesi Eylülünün iptidasından iti
baren tatbik edilir) böyle yazılmakla meridir diye 
yazılmak arasında bir fark yoktur. Fakat Encümen 
İsrar ediyor mu? 

ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Hayır efendim. 

REİS — (Tatbik edilir) yerine (meridir) teklif 
ediyor musunuz? 

ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Evet efendim. 
REİS — O halde maddeyi bu suretle kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.» 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun müstacelcn müzakeresi kabul edilmiş 
olduğundan heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(Tayini esami sesleri) 

Tayini esami ile reye vaz'ı icabeden Kavanin, ver
gi tarhına veya tezyit ve tenkisine ait olan kanunlar
dır. Bu ise Muvazenei Maliye Encümenince tahsisatı 
konan bir kanundur. 
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Efendim! İkinci müzakeresinin müddeti hulul eden 
kanun lâyihasına geçiyoruz. 

2. — 1341 senesi Muvazene i Umumiye Kanunu
nun sekizinci maddesinin (B) fıkrasının tadili hakkın
da (1/805) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
Sekizinci Maddesinin (B) Fıkrasının Tadili 

Hakkında Kanun 
Madde 1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nununun sekizinci maddesinin (B) fıkrası berveçhiati 
tadil edilmiştir : 

«B) Ferağ ve intikal ilmühaberlerinden yüz lira
ya kadar olanlardan (10) kuruş, ferağ ve intikal il
mühaberlerinden beş yüz liraya kadar olanlardan 
(15) kuruş, ferağ ve intikal ilmühaberlerinden beş yüz 
bir lira ve daha fazla olanlardan (50) kuruş» 

REİS — Efendim, bu kanunda tadil edilen «Fe
rağ ilmühaberlerinden» yerine ferağ ve intikaldir. Ke
lime tadilidir. Nisbetlerde tadil yoktur. İkinci müza
keresinde de tadilname yoktur. Maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umuımyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz. 

3. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun ye
dinci maddesinin tefsiri hakkında (3/654) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Ticaret Encümeni mazbatası. 
(Sıra No. : 154) (2) 

REİS — Mazbata okunacak. (Mazbata okundu) 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Mev
zubahis tefsir, varidatın bir kısmını tenkise sebep ola-

(1) Birinci müzakeresi 92 nci içtima zabıt ceri-
desindedir. 

(2) 154 Sıra No. lu matbuat zaptın sonuna mer
buttur. 

bilir. Bu itibarla Encümene havalesini teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 
tefsiri talep ediyor. Tensip buyurursanız Encümene 
vereceğiz. (Kabul sesleri) Encümene verilmiştir. Ruz
namenin diğer maddesine geçiyoruz. 

4. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun ye
dinci maddesinin (A) fıkrasının tefsiri hakkında (3/639) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve \Ticaret Encümeni 
mazbatası. (Sıra No. : 155) (1) A*')V 

REİS — Mazbata okunacak. 
(Mazbata okundu) 
REİS — Efendim, tefsir lâyihası Dahiliye Encü

menine gitmemiştir. Dahiliye Encümeninin mütalâası 
var mı? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Dahiliye Encümenine 
gelsin. 

REİS — Dahiliye Encümenine veriyoruz. 
Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz. 
5. — Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci madde

lerine birer fıkra tezyili hakkında (1/877) numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. (Sı
ra No. : 156) (2) 

REİS — Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Pasaport Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerine Birer 
Fıkra Tezyiline Dair Kanun 

Madde 1. — 20 Teşrinisani 1334 tarihli Pasaport 
Kanununun 17 nci maddesine fıkrai atiye tezyil edil
miştir : . 

«Türkiye'den müfarakat eden ecnebi memurini 
askeriye ve mülkiye ve talebe ve muhtacînine, müte
kabiliyet şartiyle, meccanen pasaport vizesi ita edile
bilir. Türkiye'den teb'it olunmakta bulunan eşhasın 
pasaportlarından vize harcı alınmaz.» 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

Madde 2. — Mezkûr Kanunun 18 inci maddesine 
fıkrai atiye tezyil edilmiştir : 

(1) 155 Sıra No. lu matbuat zaptın sonuna mer
buttur. 

(2) 156 Sıra No. lu matbuat zaptın sonuna mer
buttur^ 
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«Ecnebi memurini askeriye ve mülkiye ve talebe 
ve muhtacînine Türkiye şehbenderleri tarafından, mü
tekabiliyet şartiyle, meccanen pasaport vizesi ita olu
nabilir.» 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun neşri. tarihinden muteber
dir. 

REİS — Efendim, maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Hariciye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olunmuştur. 

Efendim, kanunun ikinci müzakeresine geçilmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin dokuzuncu maddesine ge
çiyoruz. 

6. — Lozan Ahitnamesinin 99 ve 100 üncü mad
delerinde tadat olunan belnelmilel muahede, muka
vele ve itilâfnamelere iltihak veya onları tasdik mua
melesinin ne suretle ifa edileceğinin tayin ve tefsiri 
hakkında (1/648) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 151) (1) 

REİS — Okunacak. 
(Mazbata okundu) 
REİS — Mütalâa var mı efendim? Hariciye En

cümeni mazbatasını reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

7. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Or
man Nizamnamesinin 16 ve 43 üncü maddelerinin ta
dili hakkında teklifi kanunisi. (2/356) (Sıra No : 
158) (2) 

REİS — Efendim, Bozok Mebusu Ahmet Hamdi 
Beyin Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 üncü mad
delerinin tadili hakkındaki bu teklifi kanunisinin müs-
tacelen müzakeresi teklif edilmektedir. 

(1) 157 Sıra No. la matbuat zaptın sonuna mer
buttur. 

(2) 158 Sıra No. la matbuat zaptın sonuna mer
buttur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İki sene
den beri devredilmekte olan bir tekliftir, ve çok mü
himdir efendim, 

5. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, ruzna
menin onuncu maddesindeki Orman Nizamnamesinin 
16 ve 43 üncü maddelerinin tadili hakkındaki teklifi 
kanunîsinin müstacelen müzakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin onuncu maddesindeki teklifi kanunî

nin müstacelen müzakeresini arz ve teklif ederim. 
Bozok Mebusu 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, Encümenler müzakere edeme
miş olduğu için doğrudan doğruya ruznameye -alın
mıştır. 

Binaenaleyh müstaceliyet teklifini reye arz ediyo-
raın. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Efendim, lâyiha tabı ve tevzi olunmuştur. Heyeti 
umumiyesi hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 
Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 üncü Maddelerinin 

Tadili Hakkında Kanun 
Madde 1. — 1 Kânunusani 1285 tarihli Orman 

Nizamnamesinin 16 ncı maddesi berveçhiati tadii edil
miştir : 

Vilâyet haricinden gelen ve tüccar malı olan hay
vanat sürülerinin ashabı hayvanlarım mirî ormandan 
tevkif ve rây ettirmek murat eylediklerinde orman 
memurları tarafından ruhsat istihsal etmeleri iktiza 
edecek ve o misillû sürülerin tevakkuf edeceği me
murlar tarafından tayin ve irae edilip bunlardan be
her davar için birer kuruş otlakiye resmi alınacaktır. 

REİS — Efendim, bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini tek

lif eylerim : 
«Bu resmin müstelzimlere ihalesi caiz değildir.» 

Çorum 
İsmail Kemal 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Asıl fenalık 
orada oluyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
arkadaşımızı bu teklife sevkeden saik mültezim me
selesidir. Orman Nizamnamesinin 16 ncı maddesine 
hariçten gelen ve tüccar malı olan davardan, orman-
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da ray edildikleri müddetçe bir kuruş resim ahmr di
yor. Bu resim evvelce on paradan başlamış bir takım 
safahat geçirmiştir. Şimdi Meclisi İdarenin takdirine 
bağlıdır. Bu hal bizim dairei intihabiyemizde olduğu 
gibi tabiî diğer dairei intihabiyelerde de vardır ve 
bazı yerde üç kuruş, bazı yerde beş kuruştur. Bunun 
sureti cibayeti de Meclisi İdarenin takdirine bırakıl
mış olduğu için Meclisi İdare de bir mültezim buluyor 
ve bu mültezim belki de Meclisi İdarede aza bulu
nan zatın akrabası oluyor. Cüzî bir bedel ile ihale 
ediyorlar. Halbuki mültezim ağır resimler alarak hal
kı ızrar ediyor ve binnetice tarafeyn mahkemelerde 
sürünüyorlar. Binaenaleyh İsmail Kemal Beyin tek
lifi çok muvafıktır. Kabulünü istirham ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bir ku
ruş otlakiye resmi, davar bir sene de kalırsa yine 
bir kuruş mudur, bir gün kalırsa yine bir kuruş mu 
verecek, bunun bir müddetle takyidi lâzım değil mi
dir? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, da
var sahibi olanlar ve davar ahvalinden anlayanlar bu
nu bilirler. Davar ormanda yayla mevsiminde bulu
nuyor ve üç aydır. Üç aydan sonra davar başına bin 
lira verseniz davar sahibi yine davarını ormanda bı
rakmaz. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, otlakiye rüsu

mu namı ile alınan bu resim vaktiyle tüccarın Er-. 
zurum'dan veya Sivas'tan kaldırıp otlata otlata İs
tanbul'a getirdiği geçici ağnama mahsus idi. Sonra 
iradei seniye ile tamamen ilga edildi. Şimdi bu ikinci 
kısım bir nevi yaylakiye resmi olarak orman idare
lerince cibayet ediliyor. Halbuki beylerin dedikleri 
vilâyet dahilinde miriye ait orman katiyen yoktur, 
Devlete ait bir takım araziî haliye vardır, orada ot
luyor. Esasen bu, rüsuma tabi olmamak lâzım gelir
ken her nasılsa bu kanun ile yanlış bir telâkkiye müs
teniden tatbik ve istiyfa edilegelmektedir. Bendenizin 
kanaatime göre bu resim hiç tahsil olunmamak lâ
zımdır. Mal sahibi ağnama otuz kuruş resim verir. 
Sonra, «sen bu malı filan yaylada gezdiriyorsun» di
ye tekrar ondan resim alır. Şimdi nasıl olur da bun
dan tekrar «sen orada otlatıyorsun» diye bir resim 
daha alınabilir? Bendenizin kanaatime göre bu resmi 
istiyfa etmek doğru değildir. 

(Takrir veriniz sesleri) 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Baş üstüne efendim vere

yim. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bir sene 

encümende kalan ve nihayet refikimizin sabrı tükene

rek Heyeti Umumiyeye çetbettirdiği bu kanunda bir 
verginin tadili teklif ediliyor. Acaba Maliye Vekili ne 
diyecektir? Şimdiye kadar otlakiye resmi başka türlü 
alınıyordu. Şimdi bir kuruştan alınması teklif olunu
yor ve sonra yeni bir takrirle de bu rüsum kamilen ilga 
olunsun, deniliyor. İyi! Acaba bu rüsumun miktarı ne
dir? Ziraat Encümeninden burada hiç bir arkadaş yok 
mudur? Niçin şimdiye kadar bunu mütalâa ve intaç et
mediler? Müşkiiâtından dolayı mı, yoksa ehemmiyet 
mi vermediler? Bunu söyleseler de biraz tenevvür et
sek. Biz taştan bile vergi çıkarmak için uğraşırken şim
di bir verginin ilgası hakkında teklif vaki oluyor. Her 
türlü vergilerle uğraşırken, bir vergi kaldırıyoruz. Aca
ba bunun vüs'atı nedir? Sekiz kuruş mudur, sekiz yüz 
bin lira mıdır? Onu bilmiyoruz. Kıymeti haiz olma
makla beraber demek Encümen adam akıllı işlemiyor 
ki, gelip burada bir şey söyliyemiyor. Ziraat Encüme
ni hiç olmazsa bunu tetkik etmediğimizin sebebi şudur 
demeli. Maliye Vekili Yok. Velevki on para olsun, Ve
kâleti aidesinin, Encümeninin huzuru ile müzakere 
olunmak lâzımdı. Burada da müzakeresini kabul edi
yorum. Vekilin bulunması lâzımdır. Vekili yok. Ken
di kendimize bir madde elimize geçmiştir, hakikaten 
bendeniz, kendi kendime tetkik edelim demiyorum. 
Hangi maddeden geliyor, miktarı nedir, kırk paraya 
indi, onu da bilmiyorum. Keyfemaettefak iş yapıyo
ruz. Rica ederim, memleketin varidatı, memleketin 
muamelesi hakkında bu kadar hafif surette muamele 
yapmıyalım. Velevki kırk para olsun. 

REİS — Efendim, teklifi kanuni encümenlerde tet
kik edilmemiştir. Doğrudan doğruya ruznameye alın
mıştır. Heyeti Umumiyenin malıdır. (Doğru sesleri) 
Başka mütalâa yoktur, takrirler var okuyacağız. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Her 
halde varidata taalluk eden bir şeydir. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni istiyor mu 
efendim? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Tev-
zini varidat var mı, yok mu izah etsinler? Varidata 
taalluk eden yeri yoksa, o vakit almayız. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, ben
denizin teklifim varidatı kaldırmak değildir. Zaten 
1285 tarihli Orman Nizamnamesinin onaltıncı mad
desinde «1265 tarihli Talimatname mucibince bir re
sim ahmr» diyor. Bendeniz bu resim alınmasın demi
yorum, alınsın, fakat maktu bir resim alınsın. O res
min miktarını kanun tayin etsin. Mültezim, her davar-
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dan beş kuruş, on kuruş, bazı yerde de yirmi kuruş 
alarak halka zulüm etmesiri. Mesele bundan ibarettir. 
Bendeniz varidatı kaldıralım demiyorum, varidatın 
alınmasını fakat kanunla bir miktar tayin edilmesini, 
bunun mültezimlere verilmeyerek davar sahiplerine 
zulmedilmemesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, teklifi aslide ilgayı varidat yok
tur. Sonradan verilmiş ilga teklifleri vardır, müsaade 
buyurursanız okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Orman Nizamnamesinin onaltıncı maddesi lâğv 

olunmuştur, suretinde tadilini teklif eylerim. 
Bolu 

Şükrü 

{Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

Riyaseti Celileye 
Ağnam ve hayvanatı ehliye resmi alınıyor. Bu lâ

yihanın reddi ile bu resmin ilgasını arz ve teklif eyle
rim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, zaten mevzuun
da değil, 

REİS — Efendim, zaten teklifi asli Orman Nizam
namesinin onaltıncı maddesindeki resmin usulü ciba-
yetine ve ipkasına dairdir. Şimdi okunan iki teklif var
dır. Bu iki teklif bu resmin ilgasını talep etmektedir. 
Muvazenei Maliye Encümeni bu hususta mütalâa be
yan buyuracaklar mıdır? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dim, bu kanun eğer mali bir kanunsa her halde Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliyeden geçecektir. 
Tadil de olsa esas itibariyle bütçeye tesirlidir. O tet
kik edilmek üzere Kavanini Maliyeye sonra da Mu
vazenei Maliyeye gelmesi iktiza eder. 

REİS — Efendim, ait olduğu encümenlere gitmiş
tir. Muayyen olan müddet zarfında tetkik edilmediğin
den müteaddit tekliflerle ruznameye alınmıştır. Şimdi, 
ilgayı varidat teklifi vardır, Muvazenei Maliye Encü
meni bunu talep ediyorsa, Encümene tevdi ederiz. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — İl
gayı varidata taalluk eden bir şeyi behemahal talep et
mek mecburiyetindeyim. 

REİS — Verilen takrirlerde, Orman Nizamname
sinin onaltıncı maddesinin ilgası teklif olunuyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O halde ben, teklifimi 
geri alıyorum, Muvazenei Maliye Encümeninden gel
dikten sonra vereceğim. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni bu işle alâ
kadardır. Binaenaleyh takrirlerin kanun teklifi ile be
raber Muvazenei Maliye Encümenine havalesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Muvazenei Maliye 
Encümenine veriyoruz. 

Efendim, ruznamemizin onüçüncü maddesine geçi
yoruz. 

8. — 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı Belediye 
Vergi ve Resimleri Kanununa bir madde tezyili hak
kında Başvekâletten gelen (1/677) numaralı kanun lâ
yihası ve reddine dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 
d) 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (İzmÜr) — Ticaret Ve'Mlimn hu-
zurlyle müzakeresi lâzımdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — EfendGm, Maden 
ocaklarınla güdecek mevaddı haddiyenün bellediye res
mînden muaiKyeftİFje dalir hükümet 'bir maddei kanu
niye te i l ı ediyor ve lencümen bunu reddediyor. Ben
deniz şunu anlıyorum ki, belediye belde ahalisinin işi
ne ai.'!i ouan anesaıilden re'sü'm alır, hizmeti de o belde
ye a'iitir. Belediye, belde iahalüsinlln İntifa ettiği şeyler
den vergi alacaktır ve onu ö beldeye sarfedin ahaliisinî 
müstefit edecektir. Ankara'dan geçip Çu'buk'un yanma
da işleyen bir madene ğideceSc olan demir edevatından 
da Ankara'nın reisim alması haddi zatında doğru de-
ğidir. Belediyelerin vergiileri az lise başka tiiirlü yapa-
Imı, ibeledîycîerln yer g/Merîn i tezyit edelim. Lâkin ma
den ocağının bulunduğu dağa gidecek edevat, kasaba
dan geçiyor düye neden onlardan vergi alalım. Ne için 
o" işleyecek madenin işletilir:*me&' meselesini müşküffleş-
t'Telim? Bazı defa loluyor ki hu vergilden doîayı ma
den istemez. Memleketimiz madenle doludur. Fakat 
işleyen madenleri parmakla sayıyoruz. Balya madeni, 
Sultançayıri madeni gibi cem'an yekûn karacümlesi 
beşli geçmez. Koca bîr mülkün işleyen madenler!] bu 
kadar nu olmalı? Bu hal ma d ea işetmekteki müşkülât
tan Meri geliyor. Şimdi yenliden küçük 'bir m'üşkrilât ih
das ettik. Binaenaleyh bu nokta i nazardan hükümetin 
teklifi çok doğrudur. Dağda işleyen bir madene be
lediyenin bir hakkı taalluk etmez ki, oraya gidecek 
demirden vergi alsın. Bu istisna muhlktir. Madenle
rin işlemesi için lâzımdır. Bendeniz hükümetlin teklif 
ettiği kanunun kabulünü rica ederim. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Efendim, Ticaret Vekili Bey Heyeti Ve
kilde olduğu için Ikanunun tehiri müzakeresini müdM 
umumileri vasıtasiyle teklif etmlîşlerdir. Binaenaleyh 
talik ediyoruz. 

Efendim, ruznameni'n on birmci maddesindeki me
selle telgraf ve telefon Kanununun 33 ncü maddesinin 
tayyına dairdir. Daihiüiye Vekilli Bey yoktur. Ruzna-
menin diğer maddesi de Stokho'Imde iin'kat eden beynel
mileli posita kongresinde İmza edilmiş olan mukavele
name ve merhutatmıa aiîiilir. Bunda da Dalhijlye Ve
kili Beyin huzuru lâzımdır* 

Ruzn&mede müzakere edilecek mevat kalmamıştır. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Reis Beyefendi! Büt

çe ne vakit verilecektir? 
REİS — Büıîçe ruznamededir. Talbı ve tevzi edil

dikten sonra müzakeresi günü tayin edilecektir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Çok temenni ederiz 
M bir an evveli gelsin. 

REİS — PazaıtesS günü saat on dörtte içtima edil
mek üzere celseyi tatiS ediyorum^ 

Hatamı Müzalkeralt; Saat : 15.15 
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Sıra Numarası: 1154 

SANAYİ W MAAŞIN' BANKA», KANUNUNUN YEDİNCİ MAÖD«SİN*N TEFŞÖU HAKKFNÖA 
W*$& WMAMAU mş\wKMm rmsemst vm TICARET «NCCTM^M&^TASI., 

Türkiye Cumhuriyeti I Başvekâletten mevrut ve Encümenimize muhavvel tez
kere tetkik olundu. 

Mfezkâ» fıkrada «Banka Türkiye'de v«ki olacak 
bilumum muhaberatından ve nükufc v#$a*re kse&ıtın-
dan dolayı posta ve telgraf ücretfetriitt nmaftır.» 
şeklinde münderiç hüküm mutlak \e kati fejr mahi
yette olup, bankama feüHBMu» miihafeecat ve nükut 
vesaite- fcsalahBu» post» ve te%eaff *e*etiad*n, muafi
yette* istihdaf e^iğadftn bu bap*» DöbiSye Vckfifcfe 
»s* terc^ktödiaMi saate! §KirüJeij*e«iiişi£& Esasça ter 
banü&m» muğbere ve irealateadaıı »aksat nttiame-
Irttfen m&tevd#t muhahoifn* ve »sala* oJacağw*tea 
b*§ gibi »uaaûe.'âfatt da&a ziyade Ziraat Bankasında 
da okluğu gibi, eşhası aü&adae- edm b«a*sat otoc&t 
ğ* rx :J&£ıttt\ Buaua harktade devafri reeıwe ite vu-
kubuîacak mubabera* ve irsalstı haddi mto&âa vam 
kanwwtt bahşettiit muafiyetten istihdaf ettiği menafii 
temin eds&eefc cteseeede mühim bir yekûn olamıyaca-
ğından Encümenimi* fıfcra* ««g&&en£n banka mua-
B^iâ^ti*» ı*i*t«*ejtit Wmmm mahafetat ve irsaîa-
t$ şamU %tegajı kafta£*iu4» bj&ggMgşipır̂  Riyaseti, 
c*a*teye tek«ü» oJw»ur> 

Adet Î 6/1608 
2* Nisan 1926 

i^yük Miik'i-MecSıJii Rity â̂>ttiae 
Sauajyi ve Maad^a Baafeası Kan&w«iöutt posfet mü-

pase&iansa ve millim ie&aMma nutteda r bütana» ycd%^ 
ei Rüjd^îRİn tefisiri feakky* Ja N v 3 p e Vekâ&tiagien 
ymmtom 29> Şfart İ92& tarife ve 48$ rea^asu!»^ teakere-
•fe »ssa<W»k. swoi i t-jtM «ı oliöMftMftüur. M?*k&za£j-
ı*w ifrata ve s ^ $ y n işarına öiüsaade bu?HTH^KÎ-
^»ıt ı?tefc asfcriam. %$&$&& 

la$v^â&il Cefleiye 
l&sr^i; 'V«*$MB .ÇdMrök a s g a r i alfeiüga. ok 

«sak «eçr^ *«şejteköi ede» Şa^yi ve, M$£d|a Rakkası 
hakkıngaiy ^aĵ tBi«gi yedinci maddesinin C fıkrasında 
«Baınk& T%k!bfeMe v a^i olacak bilumum muhaberatın
dan ve fi£&t& v̂ 46s,îre irsa'atınidan dc'ayı Posffa ve Tel
graf ücretinden muaftır.» denİLmekte îse de Posta 
Kanununun 30ı ncu maddesinde deva» resmiyeye bi-
Ife mJWt hüScümete wl cHsa daih» Imm^ adresleme kula 
ücret mektup vesaire göndermeye saüsaadc edememiş 
oîmasına göre bu bankanın hususi adreslere ve ti
carethanelere bila ücret göndermek istediği mekâiip 
vesairenîn kabulünde tereddüt hâsıl olmaktadır. Bina
enaleyh, tefsiri madde lüzumunun Meclisi Âlîye arz 
ve, teVma müsaade* devieüerqıi fstirfcam eylerJiı» efen-
d t ^ 2 * M a * U * ^ 

Dahiliye Veküi 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Hckiye 

Büyük Millet Meclisi 
T*««rot EııeÜ»e«i 27 . 4 . 1936 

... A**:«lüm;.& 
R i y a l i Ceükye 

S^»ayi ve M i ^ b j Bankam hakkiftdaki Kamuum 
jmûâi&mm (C> t'ıjirastnuı tefsiri 

İzmir 
M£efc& Rahmi 

Kâtip 
Kar^tonnywki 

Mazbata Muharriri 

Â*a 
Siva* 

0*»er ^ \ k i 

Âza 
ft»Uı 

M*bwet Vasfi 

Âza 

Metanet Em» 

FM«aİ Te«^piy^ 
C f dy*s»4a. m ^ O r m**af iy«^ bank» ^fâ^elâttn, 

4 ^ füH^veAil v# «şbjü ile- yı*kn U«*U» bü«^y«» mı^ 
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iSıra Numarası : 155 

SANAYİ VE MAADİN BANKASI KANUNUNUN YEDİNCİ MADDESİNİN «A» FIKRASININ TEF
SİRİ HAKKINDA (3/639) NUMARALI BAŞVE KÂLET TEZKERESİ VE TİCARET ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 4 Nisan 926 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/1396 
Büyük Millet Meclisi (Riyasetine 

19 Nisan 1341 tarih ve 633 numaralı Sanayii ve 
Maadin Bankası Kanununun muaffiyatına mütedair 
yedinci maddesinin «A» fıkrasında münderiç muafi
yetin belediye rüsumuna da şamil olun, olmadığının 
tefsiri hakkında Ticaret Vekâletinden yazılan 23 Şu
bat 926 tarih ve 2867/611 numaralı tezkerenin mu-
saddak sureti takdimi olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin iş'anna mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik! 

Başvekâleti CelUeye 
Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun yedinci 

maddesinde 'banka uhtesinde mukayyet emvali men-
kulenin bilumum rüsum, tekâlif ve harçlardan mua
fiyeti tasrih edildiği halde Dahiliye Vekâleti tarafın
dan işbu rüsum ve tekâliften maksat hükümete ait 
rüsum ve tekâlif olup, belediyelere ait olanların bun
dan hariç kaldığından ve Osmanlı Bankasının 1279 ta* 
rlhli mukavelenamesinde ve Tütün İnhisarının İmtiyaz 
Müddetinin Temdidi hakkındaki Kanuna merbut mu
kavelenamedeki rüsum ve vergi muafiyetleri hakkın
da mukaddema ittihaz olunan karara müstenit 22 Kâ
nunuevvel 1340 tartih ve 55 numaralı tefsiri kanuni
den bahisle salifüzzlkir kanunun sarahat Ve şümulü
nü takyit etmekte ve 'bankaya ımüdevver fabrikalar he
sabına alman emvalden kantar resmi vesair muamelât
tan diğer rüsum ve harçlar talep eden İstanbul Şehre» 
manetinin noktai nazarını iltizam ederek kanunî sara
hate rağmen meselenin tefsir tarikine sevkı talep olun
maktadır. Memleket iktisadiyatının inkişafında mü
him bir rol ifa etmek üzere teslis olunan Sanayi ve 
Maadin 'Bankasının hu ağır yükü malî vaziyetinin mü
saadesi nispetinde ve nakâfi bir sermaye ile yüklen
diği nazarı itibare alınarak bankaya kanunen azamî 
müsaade ve muafiyetler bahşedilmiştir. Sanayi ve 

Maadin Bankası 'Kanununun yedinci maddesinde mev
cut ((bilumum) kaydındaki sarahat ve mutlakiyet aşi
kâr olduğu gîbi, Sanayi ve Maadin Bankasının mez
kûr kanunun beşinci maddesi mucibince Vekâletimi
zin nezareti altında bulunduğu ve onüçüncü madde
sine nazaran bütçe muamelâtı itibariyle sıfatı resmi-
yeyi haiz bir devlet bankası mevkiinde olduğu cihetle 
Osmanlı (Bankası gibi (hususa müessesata kıyas edile
meyeceği <ve saîîfüzzikir tefsiri kanunî hükmünün an
cak mevrîdine mahsus ve maksur olarak muahhar ka
nunlara şümulü olamayacağı derkârdır. Sanayi ve 
Maadin Bankasının malî yükünü tahfif ve vazifesini 
teshil gayesiyle tedvin edilen maddei kanumiyedeki 
(bilumum) kaydının 'belediye rüsumuna dahi şamil 
olacağı hakkında bir karar ittihazı ile ruhu kanunun 
muhafazası zımnında keyfiyetin Meclîsi Âliye sevk ve 
tevdiine dalâlet buyunıhnasını rica ederim efendim. 

23 Şubat 1926 
Ticaret VekiM 

AV Cenani 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 27.4.1926 

Ticaret 'Encümeni 
Adet-Karar : 34 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
(Riyaseti tCelileye 

Sanayi ve Maadin 'Bankası Kanununun yedinci 
maddesinde banka uhdesinde mukayyet emvali' men-
kulenin bilumum rüsum ve tekâlif ve harçlardan mua
fiyeti hakkındaki hükmün belediye rüsum ve harçla
rına da şamil olup olmadığı hakkında tefsir talebini 
havi Başvekâletten mevrut tezkere Encümenimizce 
tetkik ve müzakere olundu. 

Bankanın maksadı teşekkülü azami kâr teminin
den ziyade memlekette tesis ve İnkişafı faydalı ve lü
zumlu görüîen teşebbüsatı sınaiyeyi teşvik ve yardım 
mahiyetinde bir hususiyeti haiz olduğundan metni ka
nunda münderiç büumum kaydının bu gibi rüsuma 
da şamil olacağı hakkında Ticaret Vekâleti tarafın
dan dermeyan edilen esbap ve delail lEncümennnizce 
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de muvafık görülmekle Riyaseti 'Celıleye takdim olu
nur. 

l r ,.( Reis 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Kâtip 

Karaüusarışarki 
fsmaif 
Aza 
içel 

Mehmet Emin 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Sivas 

Ömer Şevki 
Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfı 

Frkrai Tefsiriyd 
«Bilumum kaydı 

şamildir.» 
belediye rüsum ve harçlanna da 

»*.. ! > • • « 



Sıra Nümaıralsı : 156 

(PASAPORT KANUNUNUN 17 VE 13 İNCİ MADDELERİNE BİRER F3KRA TE2YİLİ HAKKINDA 
(BAŞVEKÂLETTEN -GELEN ((1/877) NUMARALI ıKANUN LÂYİHASI VE HARİCİYE ENCÜMENİ 

(MAZBATASI 

TürlfcJiye Cuıınihuiruiyelti 
IBaîiVeıkâfet Kalemii Mahsus 

MüdSıiijyıeti 
Adel : 6/773 

27 &m 1926 
• Büyük IMifllat Meclisli Ri^sölîKe 

Pasaport Kaınıunuınun 17 inci ve 18 İnci mıad-
ideleılinıe Ifâper fıkra rte-zyili hakkınfda Hariidiye V^A* 
letince tamziım «dillen ve icra Vc^Btoni *eye«İ!ni*tı &İ Ştü* 
bat 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvljp olunan ıkaırcun lâyihası ile esbalbı mudlbe 
mı&zlbatasının mu-saddıalk sureti takdim olunmuştur. 

Muktezaf3uıım ılfasına ive neikeısinin iş:ârma mü
saade buyurulmasını rica eytalkı efendim; 

IBiatştvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 
iMömldkiellinıliaBdieın ımtemıalilkli lecnjelböyeye avdet ede-

ıcelk; «canibin paraportiarının memurini mülkiye ta
rafından veıliSeicelk huruiç (vüzesinıe nıukalbil 15 iSaH 
fer 1337 ve 20, TeşıSrtisaai 1334 ItaırMi Pasaport Ka-
ıtummuın 17 inci madlde^nie tevfikan on kuruş baırç 
lalımmalkta aise && memldkelrlmıizden bazen tejbli'ierüneı 
lüzum Ihteeldlleın. eşhas İle muhtacîniın ve memleketi
mizden ımüfereıkat eden mulîûberaıni ecarilpîen (haizisin 
ıııın pasaportlarının bir mıumıameleü ceımliıklkârî 
«ftmiaŞk; üzere. Ibilâ harûç vizesi münasip görül-
melkte oGduğundan Ibu hususta kanunu mezkûr 
mm on yedinci maddesine Ibtür fılkra 'ilâvesi 
ive tebaamızdan fakürülhal olanlarla taJetbenln 
ive tazı memurini aslkıerliye ive ımiüllkiıyteımliızliin' pıalsatport-* 
lan memurini siyaiiöe ve «nıüSkliıye ve şehlbertdleıliinıliızce 
vuku bulan tavassut üzeıûne gerek memalüki leonıelbDye-
ıde Tüı&ıîyede düvelli ecnıelbJye IkomslatoSıarı tarafından 
ekseriya meccanen vize eldiîmeJkte olduğu Ihafldie tayım 
«muiaıııeSenlJn. Itarafımızdan idıa dM'g ©diimemeliii hakikin-' 
da vuku huDan ıtelkjliifijeıli şehlbeniderliik 'ni^amınaime ve 

itailmatnamtesii He kanunu mezkûrun ıgaıyuü müsait ol
maları itasalbSyiSe imza edilememleisi memurîmi muma
ileyhim); ıttüşkül bir mevkide Ibulundurmaikta oldu-ı 
ğundan 'bu ıhususta marülarz kanunun 18 ünoi tmıaid̂  
deıünıe ıkezaî!3k Mır flikra ıteızyiili tensip ve Ikıalbelden Sca-
nun lâyihası ı&ffeın taikdim kıîınmış oamalkla tasvillbl 
ısamüıi davetlerine intikam eylediği takdirde iki'izaisınım 
ii'i&fflfta müsaade buyurulması 'müstaıhaımıdlir. Eten^ 
'diıtij 

ıHatiki^ye E»dlmemi Mazbatası 
Tüı'kiye Büyük Millet Meclisli 

Harldlye Encümeni 25.4J1926 

Rıiyaiselifl ıCelleye 
Pasaport iKıaınumıunıun 17 ve 18 İndi maddelerine 

Iblker fılkra ıtezyi'îinıe dıallır IBaşvelkâleti ıCePeaıûn 27 Şuı-
Ibat 1926 ıtarlı ve 6/773 numaralı tezkere Ele esbalbı 
ımudlbe ive nneıılbııtu 'kamın lâyûhafsı tellikik ve müızaikıere 
olundu. 

Encüımıeniimıîz mezkûr eishalbı mucibe mazbatası 
liîe kanun lâyihasını ım|üteikıa!bQîiıyet eisasıma riayet edil
mek şarll'iyle kalbul ©tmljş olmakla Hayıet'i Uımuımiiye-» 
ye arz olunur lefenldıim. 

HaııSciiıye Enicümıeınii Reiısj Mazibalia MuhıarrlM 
IMeıiteşe Karts 

Şükrü K'afya Ağa oğlu Ahmet 
Aza Aza 

AfyonlkarıalMsâr 'BOSTI 

Ruşen Eşref Cevat Abbas 
Aza Aza 
Saffifeıt Edilp ISeırvet 

Pcraport Kanununun 17 nci ve 18 inci naasMc] enime 
Iblffer Fukaıa 'Tê yliKınie IDaıiıt iKaınum 

iMadde 1* -20 TeşıtJntisamli 11334 ıtaıriMi Pasapıort 
Kanununun 17 nicü ımaldıdıeslnıe fıikraıi latiıye ıteızyil eıdıjl-
ımı̂ i'Jr : 

Türlkiiıye'ıden m uf arnika t e'den eicnebıi memurini 
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ye v# «ıttflöîye Ve talebe ve mufoîacinlhııe müte-

kaJbUJyiet şartiyle meccanen Pasaport vizesi ita edile» 
Ibllîf Tü&Styifûvn tdblît olunmakta ibdhıınan eşhasın 
paSMpöffÖanîıflaın da vtize hara abanmaz. 

Mâflıae % Mea&frr kamunun 1'8 ind madde^ne 
f'iıktrail ajiye flezyH elHmiştin 

«̂Ecn'dbi memurini askeröye ve muîkli'ye ve takibe 
ve ırtJuMacitt'jîie Tiiıflt'îye şetöbenflıeıfeıii tarafından mû-

le meccanen Pasaport vizesi ita olu-

'Mald'de 3. Bu kamun »eşiti ıtaıliıhiniden muteberdir, 

M*iie 4. Bu kanunan Jcrösma D*ab)l>e y* Ha-
t&cltye V«&&tâ «löimHidtap. 21 Ş*flwrt 1936 

Adiliye Velk'iiü 
Mahmut Esat Isfflıct 

Müdafaaii Milliye 
Vekâleti Vekili 

M J Cemil 

"Dahiliye TelkÜ 
M. Cemi 

Hasan Hüsnü 

Nafıa VeMH 
Behlç 

T£ant VekiM 
A2İ C&fttti 

Bahrîye. VeOoiU 
İhsan 

Hatflcîye VekSS 
Dûîklor Terfûk Rüşiü 

Maarif Vekfcteti Vekilli 
Doktoı Ref vk 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrî 

Sıbbijye ve iMaFwene*i 
İctima^e Vekili 
Doktor Refik 

»>*•« 
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Sıra Numarası : 157 

LOZAN AHİTNAMESİNİN 99 ve 100 NCÜ MADDELERİNDE TADAT OLUNAN BEYNELMİLEL 
MUAHEDE, MUKAVELE VE İTİLÂFNAMELERE İLTİHAK* VEYA ONLARI TASDİK MUAMELESİ
NİN NE SURETLE İFA EDİLECEĞİNİN TAYİN VE TEFSİRİ HAKKINDA (3/648) NUMARALI 

BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 15 Nisan 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1568 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Lozan ahitnamesinin 99 ve 100 ncü maddelerinde 
tadat olunan beynelmilel muahede, mukavele ve iti-
lâfnameler için ne suretle tasdik ve İltihak muamelesi 
ifa edileceğinin tayin ve tefsiri hakkında Hariciye 
Vekâletimden yazılan 6 Nisan 1926 tarih ve Umuru 
Siyasiye Müdiriyeti 58409/303 numaralı tezkerenin 
musaddak sürati takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Lozan muahedesinin 99 ncu maddesinde bir ta

kım beynelmilel muahede, mukavele ve itilâfname-
nin Türkiye ile diğer âkit devletlerden bunlara alâ
kadar olanlar arasında yeniden merî olacağı ve 100 
ncü maddesinde dahi yine bir takım beynelmilel mu
kavele ve liıtilafnamelere Türkiye'nin iltihak veya 
bunları tasdik edeceği muharrerdir. 

99 ncu maddede zikir ve beyan olunan beynelmi
lel vesaikin vaktiyle Türkiye'ce iştirak ve tasdik olun
muş ve harbi umumiden evvel hükümlerine riayet 
edilmekte bulunmuş olmasiyle sulh muahedesinin 
mevkii meriyete girmesini müteakip bunların tekrar 
merî olmaları için bir güna muameleye hacet görül
memiş ise de 100 ncü maddede tadat ve ityan olu
nanlara yeniden yeniye iltihak veya bunlar tasdik ic
rasından evvel bu kabil vesaik beynelmilel tercüme ve 
tabı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ve tak
dim ile iltihak veya tasdike mezuniyeti mutazammın 
kanunlar istihsali icabedip etmeyeceğinde tereddüt 
hâsıl olarak ihtiyaten birinci şık tercih ve vekâletlere 
o yolda tebligat icra kılınmıştır. Ancak bu suretle 
muamele ifası hayli vakte muhtaç olacağı anlaşılmış 
ve halbuki gerek mevzubahis olan mukavele ve itilâf -
nanıeler gerek muahedenin sair maddeleriyle gene Lo
zan'da münakit ticaret mukavelesinde münderiç diğer 

bazı mukavele için iltihak veya tasdik meras îminin 
uzun müddet tehir olunmuyarak icrası lâzımeden bu
lunmuştur. Mezkûr Sulh muahedesi ile Ticaret muka
velesi Meclisi Âlice musaddak bulunduğu cihetle hü
kümetin esas itibariyle bu merasimi ifaya mezuniyeti 
tabiî görülmekte olduğundan şüphe ve tereddüde 
mahal kalmamak üzere Meclisi Âliden bu hususta 
bir tefsir kararı alınarak vekâletlere icabeden tebliga
tın icrasına müsaade buyuruhnasını arz eylerim. 

6 Nisan 1926 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevflk Rüştü 

TBMM 
Hariciye Encümeni 25 . 4 . 1926 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Lozan ahitnamesinin 99 ve 100 ncü maddelerinde 
tadat olunan beynelmilel muahede, mukavele ve iti
lâf nameler için ne suretle tasdik ve iltihak muame
lesi ifa edileceğinin tayin ve tefsiri hakkında Başve
kâleti Cclilenin Riyaseti Celileden mevrut 15 Nisan 
1926 tarih ve 6/1568 numaralı tezkeresi tetkik ve mü
zakere olundu. Encümenimiz, mezkûr 100 ncü mad
dedeki fıkarattan bazıları ezcümle 13 ncü fıkrada 
1 Mayıs 1920 tarihli protokol ahkâmını tatbiken vazi
yeti coğrafiyesinin iktiza ettirdiği tadilâta, Türkiye 
nail olduğunu gördüğü takdirde gibi bazı kuyudu ih
tiva ettiği cihetle kuyudu mezkûreaıin tahakkuk edip 
etmediği anlaşılabilmek için tasdik olunacak mevad-
dın tespit ettirilerek ayrı ayrı Meclisi Âliye takdimi 
icabetiğini mülâhaza etmiş olmakla Heyeti Umumiye-
ye arz olunur efendim. 

Hariciye Encümeni Reisi 
Menteşe 

Şükrü Kaya 
Kâtip 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Ağaoğlu Ahmet 

Âza 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 
Âza 

Cevat Abbas 
Âza 

Edip Servet 

t>9<i 



— 7 — 
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BOZOK MEBUSU AHMET HAMDİ BEYİN ORMAN NİZAMNAMESİNİN 16 VE 43 NCÜ MADDE
LERİNİN TADİLİ HAKKINDA (2/356) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ 

ESBABI MUCİBE 

Riyaseti Celileye 
Orman Nizamnamesinin 16 ncı maddesinde mev

zubahis olan otlakiye rüsumunun sureti tarh ve cina
yeti arz edildiği veçhile pek çok yolsuzluğa meydan 
vermektedir. 

A) Mezkûr 16 ncı madde metninde hariçten ge
len cümlesi bazı mahallerde kaza harici, bazı mahal
lerde vilâyet harici diye tefsir ve tatbik edilmektedir. 

B) Resmin tayini miktarı mahallî Meclisi ida
relerine mevdu olduğundan bazı yerlerde beher da
var için üç kuruş ve bazı mahallerde altı, yedi kuruş 
takdir olunmakta ve hatta bir vilâyete merbut ka
zalarda bile mütevafit ve mütehalif muameleler ce
reyan etmektedir. 

C) Ekseri mahallerde otlakiye rüsumu aşar gibi 
bilmüzayede ihale edilmekte olduğundan mültezim 
tarafından esnayı cibayette aşarın cibayeti gibi gadir
ler, zulümler icra edildiği görülmektedir. 

D) Nizamnaıhei mezkûrun 43 ncü maddesinde 
miri ormanlarında ruhsatsız hayvan ray ettirenlerden 
beher hayvan için birer kuruş, cezayı nakdî alınaca
ğı muharrerken mezkûr 16 ncı madde mucibince ruh
satla rây edenlerden asgarî, üç, azamî altı, yedi kuruş 
alınarak şu suretle hükümetin kanunlarına itaat eden
leri mağdur etmiyenleri himaye etmektedir. 

Binaenaleyh memleketin her tarafından bu bab-
taki muamelenin vahdetini temin etmek, resmin ta
yini miktarı keyif ve arzuya terkedilmemek, davar-

cıları bu suretle himaye eylemek üzere mezkûr 16 ncı 
ve 43 ncü maddelerin berveçhizîr tadilini teklif ey
lerim. 

Madde 1. — 1 Kânunusani 1285 tarihli Orman 
Nizamnamesinin 16 ncı maddesi berveçhiati tadil 
edilmiştir. 

Vilâyet haricinden gelen ve tüccar malı olan hay
vanat sürülerinin ashabı hayvanlarını mirî ormanın
da tevkif ve rây ettirmek murat eylediklerinde orman 
memurları tarafından ruhsat istihsal etmeleri iktiza 
edecek ve o misillû sürülerin tevakkuf edeceği ma
haller memurlar tarafından tayin ve irae edilip, bun
lardan beher davar için birer kuruş otlakiye resmi 
alınacaktır. 

Madde 2. — Mezkûr nizamnamenin 43 ncü 
maddesi dahi berveçhiati tadil olunmuştur: 

Mirî ormanlarının memnu olan yerlerinde ruh
satsız hayvan rây ettirenlerden beher ray hayvan için 
ikişer kuruş cezayı nakdi ahz olunur ve alman ceza
yı nakdiden dun olmamak üzere zarar ve ziyan taz
mini dahi hükmedilir. 

Madde 3. — İşbu kanuna muhalif olan ahkâm 
mülgadır. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Ziraat ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 

Yozgat (Bozok) Mebusu 
Ahmet Hamdi 

• •» • ^ ! > t < S i ••<•-
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M ŞtJlAT ,13*40 TARİB VE. 4» NSM&R4II' BWJ£Bİ\fE YERCİ TO R£5fcVtemt K^NfJNUlNA. »İR 
MADDE TEZYİKit HrAKKINB^ BAŞVEKÂLETTİN €aEÜlN #/€£& M B « â » ^ L l BtÛSKN LÂYİHASI 

VE REDDİNE DAtfc JMMÜlm ©JCÜMENÎ MAZBATASI 

Tikkîy* €*mfc»îyel* 
3$ . 3 . 1341 

Kalemi Mahsûs Müdilriyeti 
A£et : 6- 158* 

îsmel 

Büyük Mülct Meclisi 

Riyaseti Cefeıtae 

25 Şafa& 134$ ta*& ve 423 muma^all «ı 
Vergf ve Re^Tmtert» KaHHttuna z«yte* Tfcare* Vfofcft* 
fe# CafifesSnoe- few»k» kılma» ve te*» Vefclferi Hey»* 
t:Rî> 18 . 3 . 1341 fenrttâ k l a rne t e l^fctezekkttr 
MeeMsfr Âliye- ara» fekaMÖ^ ed«n Üyüi&aii ka»M»îye- lef* 
fen takdim kılınmıştır. 

MuüctezasiHAR ifa ve. »eliçesktıin î hasuua. müsaade 
huyuiTiSmasmı rica eylerim efendim. 

Türkiye Büyük 
Mi3MM*cUsl 

Da!h;l̂ ye Encümeni 
AdeA : 95. 

il/677 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
:Jt3y«se€ Ceiileye 

Belediye Vergi ve RestÜmleri Kanununa zeylen bir 
maddei kanuniye ilâvesi 'hakkında Başvekâleti Celile-
nân 30 . 3 ,. 1(341 *arih ve 6/1589 numaralı tezkeresiy
le Encümenimize havale buyurulan lâyîhai kanuniye 
tetkîk ve müzakere olundu. 

'Hidematı belediyenin İfası için belediyelerin vari-
datı zaten gayrı kâfi iken, böyle pek 'hafif bir resmin 
listîhsıaîiinden de men edilmeleri varidatı belediyeyi na-

27*4,1926 

kisedar edeceği msiilafcagasfelfr Jftjfihaıi kanuniyenin 
veddk hususu ekseriya* kzibtü öfcüttâs ve HeyeJi u*ıu-
»iyey^ar» v^tofcdaaı kduMtugftr. 
Italhü^e E»eüJ»e»i Reisi Mîröbahj. Muia«iri 

Niğde İzmi* 
EbHbekir Haz*» YflSeük atfiüto ıw*tei nazarı 

ufalmada» vefiâeft işbu 

Kâtip 
İzmık 

Ahmei Münir 
Azat 

Niğde 
Muhalifim 

Atâ 
Aza; Aza 

Bozok Çbruıri 
Süteyman Sırrı İsmail Kemal 

26 Şııibalt 1340 taıllh ve 423 numaralı 
vergi" ve reSÜmlterıî  Kanununa nj||seyye3 madde! kanu
ni'ye lâyihası. 

Matkte 1. — Mad*»b«e ait bileiMb maizemecien 
tetJt^c'-e*^ rijöaıau* fc#-3> fo'*&e afenmaz. 

Madde 2L — tşfe» fcmmtn tasla neşrinde!» itibaren 

»ye 

Madde. 3- — t$m kwmmm ierastaa Da&üye» ve Tl* 
eacet Vettti^i v&mm&aK 1*. 3 .1341 

Mwferfaai MSfifefc V«küi 
Rece* 

Adüy* Vekili Bahriye Vekili 
M^âttantt Esat 
Dahiliye Vekili 

M. CemSI 
Maliye VekiM 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret VekiM 

Ali Cenanü 

'Hariciye Veküli 
Doktor TeVfıîk Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sami 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Içthniîslye Vekili 

Doktor Refik 


